
Anglický jazyk - 5. ročník (učebnice Project1) 

 

                                                                                                                                  Září 
1. lekce 

Gramatika:  

 sloveso být, vazba there is/there are, neurčitý člen a/an, předložky in, under, on, 

 množné číslo pravidelných a nepravidelných podstatných jmen 
Dovednosti:  

 umět se představit, pozdravit, kladení otázek 

 užívá čísla 0 – 100, pojmenuje předměty kolem sebe, rozumět instrukcím běžným ve 
výuce, užívat abecedu k hláskování, popsat umístění předmětů, zeptat se na význam 
slov  

Slovní zásoba:  

 státy-anglicky mluvící země 

 čísla 0-100, abeceda 

 části těla, barvy 

 druhy pozdravů, čísla 0 – 100, předměty ve třídě 
Reálie: Jména a oslovování osob 
                                                                                                                                          Říjen 

2. lekce 
Gramatika:  

 sloveso „být“ 

 přivlastňovací zájmena 
Dovednosti:  

 umět se zeptat na osobní údaje, zodpovědět dotazy na osobní údaje 

 sestavit jednoduchý text na pohlednici 

 odpovědět na otázku „Kde je?“ 
Slovní zásoba: 

 rodina, osobní údaje, věk, oblíbené věci 

 země 

 dny v týdnu 

 svět – názvy  
                  zemí, kontinentů, oceánů, moří, zeměpisná místa v AJ 

Kultura, mezipředmětové vztahy:  
What´s your address? Anglicky mluvící země  
                                                                                                                                    Listopad 
 
Opakování lekce1, 2 
                                                                                                                                    Prosinec 
Slovní zásoba:  

 Vánoce, Vánoční jídlo 
Dovednosti: 

 umět popsat zvyky a vánoční tradice v našich a jiných zemí, umět vánoční píseň, 
umět napsat vánoční přání 

Projekt: Vánoční přání, Vánoční koleda 
                                                                                                                                         Leden 
3. lekce 
Gramatika: 

 sloveso „mít“,  

 ukazovací zájmena „toto“, „tito“, „tyto“(this/these, that/those) 

 množné číslo podstatných jmen 
Dovednosti:  

 nakoupí v běžném obchodě, zeptat se na cenu 



 uvést a zeptat se na detailnější osobní údaje 

 rozlišit a uvést rozdíly v popisu jednoduchého obrázku 

 pojmenovat dny v týdnu 

 zeptat se a odpovědět na školní rozvrh hodin 
Slovní zásoba:  

 domácí zvířata (mazlíčci), dny v týdnu, škola-školní předměty 

Kultura, mezipředmětové vztahy:  
Školy v anglicky mluvících zemích 
                                                                                                                                            Únor 
4. lekce 
Gramatika: 

 uvedení času 

 přítomný čas prostý 

 výslovnost otevřeného a uzavřeného „u“ 

 výslovnost zeslabených hlásek 

 intonace „wh“ („k-“) otázek 
Dovednosti:  

 rozumět a užívat údaje o čase – hodiny a dny 

 umět se zeptat a odpovědět na otázku týkající se činností ve volném čase 

 popsat svůj denní režim 

 uvést další osobní údaje 
Slovní zásoba:  

 čas, časové údaje, aktivity denního režimu, aktivity ve volném čase 

Kultura, mezipředmětové vztahy:  
otevírací doby ve Velké Británii 
Projekt: My free time, hobbies 
                                                                                                                                        Březen 
 
Opakování lekce 3., 4. 
                                                                                                                                         Duben 
5. lekce 
Gramatika: 

 slovesa „moct“ a „muset“ 

 vazba „there is“ a „there are“ 

 předložky místa 

 rozkazovací způsob pro 1. os.mn.č. 
Dovednosti:  

 umět se zeptat a odpovědět na dotazy o schopnostech, popsat místnost, zeptat se na 
umístění předmětů, popsat polohu vybraných míst a budov ve městě, objednat si jídlo 
v restauraci 

Slovní zásoba:  

 místnosti a nábytek v domě, místa a budovy ve městě 

 schopnosti 

Kultura, mezipředmětové vztahy:  

 Domy a bydlení ve Velké Británii 
                                                                                                                                       Květen 
6. lekce 
Gramatika: 

 přítomný čas průběhový 

 srovnání přítomného času prostého a průběhového 

 frekvenční příslovce 
 
 



Dovednosti:  

 umět popsat osobu, rodinu, aktuální činnost 

 pojmenovat oblečení, vést jednoduchý rozhovor v obchodě 
Slovní zásoba:  

 přídavná jména popisující vzhled 

 oblečení 

Kultura, mezipředmětové vztahy:  
Lidé žijící ve Velké Británii 

Kultura, mezipředmětové vztahy:  
Projekt: Známá/slavná osobnost 
                                                                                                                                        Červen 
 
Opakování lekcí 5., 6., učiva 5. ročníku 


